Pozn. : Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu
zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném
znění.

Rada Ústeckého kraje

Usnesení
z 46. schůze Rady Ústeckého kraje – IV. volební období 2012 – 2016,
konané dne 23. 4. 2014 od 16:35 hodin do 16:50 hodin
v sídle Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem
Usnesení č. 1/46R/2014
Zahájení – určení ověřovatelů zápisu a usnesení
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
ověřovatele zápisu a usnesení z 46. zasedání Rady Ústeckého kraje:
1. Ing. Ladislava Drlého
2. Mgr. Arno Fišeru
Usnesení č. 2/46R/2014
Schválení programu
Rada Ústeckého kraje po projednání
schvaluje
upravený program 46. schůze Rady Ústeckého kraje ve IV. volebním období 2012 - 2016
Usnesení č. 3/46R/2014
Rozhodování jediného akcionáře v působnosti valné hromady společnosti Krajská zdravotní, a.s.
Rada Ústeckého kraje po projednání
A) schvaluje
účast Mgr. Jany Galkové, zástupkyně notářky v Mostě, při projednávání tohoto bodu za
účelem vyhotovení notářského zápisu o rozhodnutí jediného akcionáře společnosti Krajská
zdravotní, a.s. se sídlem v Ústí nad Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13,
IČ: 25488627 dle bodu B) – 1. tohoto usnesení.
B) rozhoduje
dle § 59 odst. 1 písm. j) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a dle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, ve věci jediného
akcionáře v působnosti valné hromady společnosti Krajská zdravotní, a.s., se sídlem Ústí nad
Labem, Sociální péče 3316/12A, PSČ 401 13, IČ: 25488627 takto:
1. dle čl. 12 odst. 2 písm. a) Stanov společnosti mění Stanovy společnosti Krajská zdravotní,
a.s., tak, že se
a) ruší dosavadní text Článku 16 odst. (1) a nahrazuje se tímto zněním:
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„(1) Představenstvo má 5 (slovy: pět) členů, které volí a odvolává valná hromada.
Funkční období člena představenstva je pětileté. Opakovaná volba za člena
představenstva je možná.“
b) ruší dosavadní text Článku 17 odst. (1) a nahrazuje se tímto zněním:
„(1) Zasedání představenstva se konají dle potřeby, zpravidla jednou za kalendářní
měsíc.“
2. dle § 59 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, bere na vědomí
odstoupení z funkce člena představenstva společnosti Krajská zdravotní, a.s. pana Františka
Pelanta ze dne 22. 4. 2014 a souhlasí s navrženým dnem skončení jeho funkce, a to
23. 4. 2014,
3. dle § 59 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, bere na vědomí
odstoupení z funkce člena představenstva společnosti Krajská zdravotní, a.s. Ing. Jaroslava
Dubského ze dne 22. 4. 2014 a souhlasí s navrženým dnem skončení jeho funkce, a to 23. 4.
2014,
4. dle § 59 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, bere na vědomí
odstoupení z funkce člena představenstva společnosti Krajská zdravotní, a.s. Josefa Macíka
ze dne 22. 4. 2014 a souhlasí s navrženým dnem skončení jeho funkce, a to 23. 4. 2014,
5. dle § 59 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, bere na vědomí
odstoupení z funkce člena dozorčí rady společnosti Krajská zdravotní, a.s. pana Pavla
Czonky ze dne 22. 4. 2014 a souhlasí s navrženým dnem skončení jeho funkce, a to
23. 4. 2014,
6. dle § 59 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích, bere na vědomí
odstoupení z funkce člena dozorčí rady společnosti Krajská zdravotní, a.s. pana Vlastimila
Lhotáka ze dne 22. 4. 2014 a souhlasí s navrženým dnem skončení jeho funkce, a to
23. 4. 2014,
7. dle čl. 12 odst. 2 písm. d) Stanov společnosti jmenuje:
- Vlastimila Lhotáka, nar.
, bytem
- MUDr. Vladimíra Emingra, nar.
, bytem
do funkce členů představenstva společnosti Krajská zdravotní, a.s s účinností
od 24. 4. 2014, který je zároveň dnem vzniku jejich funkce,
dle čl. 12 odst. 2 písm. e) Stanov společnosti odvolává MUDr. Mariana Bystroně, člena
dozorčí rady společnosti Krajská zdravotní, a.s. ke dni doručení odvolání,
9. dle čl. 12 odst. 2 písm. e) Stanov společnosti jmenuje Ing. Jaroslava Dubského,
nar.
, bytem
do funkce člena dozorčí rady
společnosti Krajská zdravotní, a.s. s účinností od 24. 4. 2014, který je zároveň dnem vzniku
jeho funkce,
10. dle čl. 12 odst. 2 písm. e) Stanov společnosti jmenuje Františka Pelanta, nar.
,
bytem
do funkce člena dozorčí rady společnosti
Krajská zdravotní, a.s. s účinností od 24. 4. 2014, který je zároveň dnem vzniku jeho funkce

8.

Usnesení č. 4/46R/2014
Udělování souhlasu – smlouvy na dodávky energií
Rada Ústeckého kraje po projednání
ukládá
v souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské
řízení), ve znění pozdějších předpisů, a čl. XII. odst. 14 zřizovacích listin příspěvkových
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organizací Ústeckého kraje, řediteli krajského úřadu udělovat předchozí souhlas s uzavřením
smluv na dodávky elektrické energie či plynu, dodatků ke smlouvám, či s jakýmkoliv
právním jednáním v souvislosti s takovými smlouvami (rušení a zřízení nového odběrného
místa elektřiny a plynu, úprava distribuční hodnoty u odběrného místa) příspěvkovými
organizacemi za podmínky, že ze strany ředitele krajského úřadu bude v každém jednotlivém
případě žádosti o vydání předchozího souhlasu zřizovatele ve smyslu čl. XII. odst. 14
zřizovací listiny, ověřena správnost zamýšleného právního jednání příspěvkové organizace.
Takto udělený souhlas je právním jednáním zřizovatele.
Usnesení č. 5/46R/2014
Vyhodnocení zadávacího řízení veřejné zakázky „Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti
Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou v oblasti
Lovosice - Louny“ zadávané formou otevřeného řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

bere na vědomí
1 . Protokol o otevírání obálek s nabídkami na plnění veřejné zakázky na služby s názvem
„Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v
přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou v oblasti Lovosice – Louny“, dle přílohy
č. 1 předloženého materiálu
2 . Protokol o posouzení kvalifikace na plnění veřejné zakázky na služby s názvem
„Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v
přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou v oblasti Lovosice – Louny“, dle přílohy
č. 2 předloženého materiálu
3 . Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na plnění veřejné zakázky na služby s názvem
„Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v
přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou v oblasti Lovosice – Louny“, dle přílohy
č. 3 předloženého materiálu

B)

rozhodla
Podle ustanovení § 81 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění (dále jen „zákon“) o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče, jehož nabídka
byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější a
o přidělení této zakázky uchazeči: BusLine a.s., Na Rovinkách 211, 513 25 Semily, IČO:
28360010 za těchto podmínek uvedených v nabídce:
Základní cena dopravního výkonu na 1 km: 24,41 Kč bez DPH
Cena dopravního výkonu za každý 1 km
realizovaný nad rámec předpokládaného
9,77 Kč bez DPH
rozsahu veřejných služeb:
Úspora za každý 1 km nerealizovaný z
17,08 Kč bez DPH
předpokládaného rozsahu veřejných služeb:

C)

ukládá
1. Oldřichu Bubeníčkovi, hejtmanovi Ústeckého kraje, uzavřít a podepsat smlouvu
s vybraným uchazečem.
Termín: 31. 5. 2014
2. Ing. Jindřichu Fraňkovi, vedoucímu odboru dopravy a silničního hospodářství, zabezpečit
všechny potřebné úkony této veřejné zakázky a připravit k uzavření smlouvy s vybraným
uchazečem a další úkony související s tímto zadávacím řízením.
Termín: 31. 5. 2014
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Usnesení č. 6/46R/2014
Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Poskytování poštovních služeb“
formou zjednodušeného podlimitního řízení
Rada Ústeckého kraje po projednání
A)

rozhoduje
1. o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na služby s názvem „Poskytování poštovních
služeb“ formou zjednodušeného podlimitního řízení podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. f),
§ 25 písm. a) a § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále
jen „zákon.
2. o způsobu hodnocení nabídek na plnění této veřejné zakázky podle základního hodnotícího
kritéria nejnižší nabídková cena, přičemž hodnocena bude nabídková cena bez DPH .
3. o předpokladech pro hodnocení kvalifikace uchazečů:
 základní kvalifikační předpoklady
- dle § 53 odst. 1 písm. a) až k) zákona uchazeč prokáže způsobem dle § 53 odst. 3
zákona;
 profesní kvalifikační předpoklady
- dle § 54 písmene a) zákona s tím, že uchazeč doloží výpis z obchodního rejstříku či
jiné evidence, má-li v ní být zapsán podle zvláštních předpisů,
- dle § 54 písmene b) zákona s tím, že uchazeč doloží doklad o oprávnění k podnikání
podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné
zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci;
 ekonomická a finanční způsobilost
- dle § 50 odst. 1 písm. c) zákona uchazeč prokáže čestným prohlášením o své
ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku.
Splnění kvalifikace prokáže uchazeč dle § 62 odst. 3 zákona čestným prohlášením, z jehož
obsahu bude zřejmé, že uchazeč kvalifikační předpoklady požadované zadavatelem
splňuje. Vybraný uchazeč, se kterým má být uzavřena smlouva, je povinen před jejím
uzavřením předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících
splnění kvalifikace. Předkládané doklady prokazující splnění základních kvalifikačních
předpokladů a výpis z obchodního rejstříku nesmí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky
uchazečem.
4. o využití práva zadavatele vyhradit si v zadávacích podmínkách
- dle § 60 odst. 2 zákona možnost oznámit rozhodnutí o vyloučení uchazeče, který
nesplnil kvalifikaci v požadovaném rozsahu, zveřejněním tohoto oznámení na profilu
zadavatele;
- dle § 76 odst. 6 zákona možnost oznámit rozhodnutí o vyloučení uchazeče, jehož
nabídka byla při posouzení nabídek vyřazena, protože nesplnila požadavky zadavatele
uvedené v § 76 odst. 1 zákona, zveřejněním tohoto oznámení na profilu zadavatele;
- dle § 81 odst. 4 zákona možnost uveřejnit do 5 pracovních dnů po rozhodnutí o výběru
nejvhodnější nabídky oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na profilu zadavatele
s tím, že dnem zveřejnění se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za
doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům.
5. o zaslání výzev k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení těmto
dodavatelům:
1. Česká pošta, s.p. Politických vězňů 909/4,Nové Město, 11000 Praha 1,IČO: 47114983
2. MESSENGER a.s. ,Libínská 3127/1,Smíchov,15000 Praha 5,IČO: 27575896
3. KURÝR PRAHA s.r.o. ,Jednostranná 863/12,Hloubětín,19800 Praha 9,IČO: 24759520
4. MESSENGER service s.r.o., Patočkova 712/3, Střešovice, 16900 Praha
6,IČO:26125145
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RGW EXPRESS, spol. s r.o., Na Beránce 2, 160 00 Praha 6, IČO: 45276382
Uloženka s.r.o. ,Přišimasy č. p. 133, 28201 Český Brod, IČO: 24299162
JANZEN s.r.o., Tršnická 154/41, Hradiště, 35002 Cheb, IČO: 25053795
Geis Parcel CZ s.r.o., Zemská 211/I, 337 01 Ejpovice, IČO: 63077051
Pošta CÍL s.r.o., Dobrovského 854/13, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem, IČO:
22795421
6. o pověření hodnotící komise plněním funkce komise pro otevírání obálek (podle § 71 odst.
3) a posouzením kvalifikace (podle § 59 odst. 3 zákona).
5.
6.
7.
8.
9.

B)

jmenuje
členy hodnotící komise ve složení:
1. Oldřich Bubeníček, hejtman ÚK
2. Bc. Jan Jelínek, vedoucí odboru informatiky a organizačních věcí
3. Ing. Hana Frýdová, vedoucí odd. projektů a geografických informačních systémů INF
4. Jana Soukupová, vedoucí odd. spisové a archivní služby INF
5. Věra Hejnová, referentka oddělení veřejných zakázek INV
1.
2.
3.
4.
5.

náhradníky členů hodnotící komise ve složení:
Ing. Ladislav Drlý, člen RÚK
Tomáš Krejza, pověřen vedením oddělení informatiky
Ing. Lenka Gallová, referentka odd. projektů a geografických informačních systémů
INF
Ida Krunčíková, referentka oddělení spisové a archivní služby INF
Bc. Jana Chmelíková, referentka oddělení veřejných zakázek INV

C)

ukládá
Bc. Janu Jelínkovi, vedoucímu odboru informatiky a organizačních věcí, zabezpečit nezbytné
úkony této podlimitní veřejné zakázky na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním
řízení, předložit výsledek vyhodnocení veřejné zakázky a doporučit přidělení veřejné zakázky
uchazeči, jehož nabídka bude vyhodnocena podle základního hodnotícího kritéria nejnižší
nabídková cena jako nejvýhodnější.
Termín: 31. 5. 2014

D)

svěřuje
v souladu s ustanovením § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení)
hejtmanovi Ústeckého kraje rozhodování o námitkách podaných v průběhu zadávacího řízení
a o vyjádření k podnětům nebo návrhům na zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele
v tomto zadávacím řízení Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

E)

určuje
dle § 3 vyhlášky č. 9/2011 Sb., kterou se stanoví podrobnější podmínky týkající se
elektronických nástrojů a úkonů učiněných elektronicky při zadávání veřejných zakázek a
podrobnosti týkající se certifikátu shody, Ing. Františka Končela, vedoucího odboru
investičního a pracovníky oddělení veřejných zakázek odboru investičního jako
administrátory této veřejné zakázky jako osoby, které jsou za zadavatele oprávněné činit v
tomto zadávací řízení elektronické úkony, zejména poskytovat zadávací dokumentaci,
dodatečné informace k zadávacím podmínkám a zveřejňovat údaje o této veřejné zakázce
na profilu zadavatele a ve Věstníku veřejných zakázek.

Usnesení č. 7/46R/2014
Příprava 15. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje ve IV. volebním období
Rada Ústeckého kraje po projednání
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A ) b er e n a vědom í
ústní informaci o přípravě 15. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje ve IV. volebním
období 2012 – 2016 dne 14. 5. 2014 od 15.00 hodin.
B ) s ch va l u j e
1. návrh programu 15. Zastupitelstva Ústeckého kraje ve IV. volebním období 2012 – 2016
2. harmonogram zabezpečení 15. zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje ve IV. volebním
období 2012 - 2016
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